
  

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022  
 

Activiteiten  
 

FIETSEN                            01 september 13.30 uur start op de Brink in Hoog-Keppel   

SPELMIDDAGEN   SENIOREN              07 en 21 september 14.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt  

MAALTIJD ALLEENGAANDEN             14 september 17.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt 

                                                                  (Opgave vóór 1 september T. 06 27308809)    

OPEN TAFEL DORPSHUIS                    28 september 17.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt   

 (Opgave tot de maandag ervóór T. 06-51 93 57 93) 
                                                                         e-mail: info@dorpshuisdrempt.nl)   
BUSREIS SENIOREN Club 60+              22 september 08.45 tot 18.30 uur (zie toelichting elders in deze brief)         

 (Opgave vóór  1 september T. 0314 381537)  

 

In memoriam  

Op 29 juni is Iet Booltink-Schleedoorn op bijna 89 jarige leeftijd overleden. 
Op 18 juli is Jan Smulders op 84 jarige leeftijd overleden. 
Wij wensen hun naasten veel sterkte met dit verlies en dat ze mogen rusten in vrede.  
 

Woord vanuit het bestuur! 

Als ik dit schrijf zingt het lied – ’t is weer voorbij die mooie zomer- door mijn hoofd.  Die droge hete zomer. 
Hopelijk hebben wij al wel enkele verfrissende buien gehad als u dit leest en kan de natuur zich nog 
enigszins herstellen en kunnen we van een mooie nazomer en de herfst genieten.  
Hopelijk heeft u met de hitte het hoofd koel kunnen houden en rustig aangedaan. 
 
September staat  weer voor de deur. Volksfeesten en kermissen worden weer voorbereid.   
Corona hopen wij de baas te blijven met vaccinatie en andere maatregelen die daarvoor zijn.  
Weer wat ritme in het leven van alle dag krijgen en zo ook de accu wat kunnen opladen en zin krijgen om 
elkaar te ontmoeten tijdens allerlei activiteiten.   
Wanneer u moeite hebt met vervoer of met kosten die al deze activiteiten met zich meebrengen, trek aan 
de bel. Onze penningmeester heeft goede contacten met de bond en gemeente en ook nog wel wat in kas. 
In deze tijd van oorlog, protesten en crisissen is het zeker van belang dat wij elkaar kunnen steunen.  
Dus schroom niet om iemand van het bestuur te bellen.  
Gerda Hakvoort, secr. 

LIEF EN LEED    
Vergeet niet  door te geven als er in uw omgeving leden ziek zijn, of in het ziekenhuis verblijven.    
Ook als iemand een jubileum heeft te vieren. Laat het ons weten zodat we hen niet vergeten. 
Gastvrouw Ria Geurts T. 0313-484973  e-mail riageurts123@outlook.com  
 

 

        

  

Secretariaat:   
  Zomerweg 26   

6996  DE Drempt   
  T. 0313 472550    

e - mail:hakvoortgma@gmail.com    
  

  



Rabo Club Support 
Geachte leden, 

Bij deze de mededeling dat de jaarlijkse Rabo Club Support weer van start gaat.  

Hierbij kun je een club of vereniging waar je lid van bent of een warm hart toedraagt steunen door 

jouw stem, in dit geval dus KBO-PCOB Drempt-Hummelo en Keppel, uit te brengen om zo een bepaald 

bedrag te genereren.  

Deze periode loopt van 5 September - 27 September. Voorwaarde is dat men wel moet bankieren bij 

Rabobank Graafschap, aangezien dit de bank is waar wij als vereniging bankieren.  

Heb vorig jaar al geprobeerd om dit te veranderen, maar dat bleek ook naar een jaar bedenktijd niet 

mogelijk!!. Dank voor uw steun, 

Bert Pelgrom, penningmeester T. 06 237 290 26,  e-mail b.pelgrom@hotmail.com 

  

Repair Café 
De Stichting Welzijn Drempt,Hummelo en Keppel, heeft maandelijks, op de 1e donderdag van de maand, 1 
september  van 9.30 uur tot 12.00 uur, een Repair Café in gezondheidscentrum,   

Burg. van Panhuysbrink 1e 6997 AA Hoog-Keppel  
  

Busreis naar de Hollandse Waterlinie 
Club 60+ organiseert voor alle 60+ senioren een busreis. 
Deze reis gaat naar de Hollandse Waterlinie. 
Eerst naar Woudenberg voor kop koffie met gebak. Samen met een gids maken we een mooie 
kastelenroute. Teruggekeerd in het restaurant krijgt u een 3 gangen diner. Daarna de route naar Maarssen 
voor een twee uur durende rondvaart over de Utrechtse Vecht. 
Vertrektijd van de reis is 08.45 uur en terugkomst  ca. 18.30 uur. Kosten € 55,- per persoon. 
Aanmelden vóór 1 september bij Toos Pelgrom tel. 0314-381537. 
Bedrag na aanmelding overmaken naar: NL21RABO 0315 000 678 t.n.v. Pelgrom 60+ 
 

50PlusBeurs 
Van 13 tot en met 17 september vindt de 50PlusBeurs plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. 
Honderden stands boordevol informatie, entertainment en voordeel. 
Niemand verlaat de 50PluBeurs met lege handen! 

Bestel tickets vóór 1 september en betaal slechts € 7,50 i.p.v. € 20,00. 

Zie www.50plusbeurs.nl/KP22 

 

Ook uw voorzitter, Dirk Jan Huntelaar,  is voor iedereen benaderbaar en bereikbaar voor een 

luisterend oor en/of een goed advies. T. 06 139 043 57, e-mail d.j.huntelaar@hccnet.nl 

 

Jarig in september 

 

 5 sept. Frans kemperman  11 sept. Anneke Hazemeijer-Groot-Roesink 

 6 sept. Antoon Snelder  12 sept. Henk Verheij  

 6 sept. Anton Huirne  20 sept. Tonny Lobeek 

 6 sept. Ria Verwaaijen-Gerritsen 21 sept. Jan Renskers  

 

 Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. 
 
 
 

 
Volgende Nieuwsbrief voor de maand oktober verschijnt 27 september 2022 

http://www.50plusbeurs.nl/KP22

